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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 44ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην έκτακτη συνεδρίαση της, στις 27-08-2013 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00, που πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργού), συζήτησε τα παρακάτω θέµατα, που έλαβαν αριθµό 
απόφασης από 1719 έως 1733 έτους 2013: 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. Α∆Α 

1 
Αλλαγή τόπου συνεδρίασης της 44ης συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

1719 ΒΛΩΧ7Λ7-69Χ 

2 

Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν 
στα πλαίσια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια υλικών διαγράµµισης του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής.  

1720 ΒΛΩΧ7Λ7-ΛΦΒ 

3 

Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν 
στα πλαίσια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας α) του κτιρίου όπου 
στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. (κτίριο Λίρα) και β) 
του κτιρίου όπου στεγάζεται η ∆/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.και διαβίβασή τους στην 
επιτροπή αξιολόγησης 

1721 ΒΛΩΧ7Λ7-ΕΚΦ 

4 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους  5.000,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, για τη διοργάνωση 
συναυλίας στον ∆ήµο Αχαρνών κατά των ναρκωτικών και 
της Παραβατικότητας (CPV 92312000-1 «Καλλιτεχνικές 
υπηρεσίες» & CPV 798100000 Yπηρεσίες εκτύπωσης»). 

1722 ΒΛΩΧ7Λ7-ΖΙΓ 

5 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 
25.000,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, για τη 
διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
προµήθειας Υγρών  Καυσίµων (Απλή Αµόλυβδη Βενζίνη 
κίνησης και Πετρέλαιο Κίνησης), για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου της Π.Ε.Α.Α, καθώς και έγκριση των όρων του 
τεύχους διακήρυξης. 

1723 ΒΛΩΧ7Λ7-∆03 

6 

Έγκριση διάθεσης µηχανηµάτων και προσωπικού για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιά στις 06 και 
07/08/2013 στο εργοστάσιο απορριµµάτων στο ∆ήµο 
Φυλής. 

1724 ΒΛΩΧ7Λ7-Ξ3Ψ 

7 
Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης διάθεσης µηχανηµάτων- 
οχηµάτων και προσωπικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς 
στην περιοχή των Κυθήρων από τις 01-08-2013. 

1725 ΒΛΩΧ7Λ7-Ξ7Σ 

8 Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση 1726 ΒΛΩΧ7Λ7-ΓΟΛ 
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µηχανηµάτων και προσωπικού για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές από τις 16 έως 
19/08/2013 στο Πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος. 

9 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης διάθεσης µηχανηµάτων- 
οχηµάτων και προσωπικού για την διάθεση υδροφόρων 
για το Πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος από τις 11-8-
2013. 

1727 ΒΛΩΧ7Λ7-ΧΙ3 

10 

Έγκριση Ανάθεσης και δαπάνης διάθεσης µηχανηµάτων- 
οχηµάτων και προσωπικού για την αντιµετώπιση της 
έκτακτης ανάγκης για την αποκοµιδή και αποµάκρυνση 
υπολειµµάτων πυρκαγιάς στο Πεδίο του Άρεως στις 09-08-
2013. 

Το θέµα αποσύρθηκε 
 

11 

Έγκριση Ανάθεσης διάθεσης µηχανηµάτων- οχηµάτων και 
προσωπικού για την κατάσβεση πυρκαγιών που έχουν 
δηµιουργηθεί στην περιοχή ‘Αύρα’ του ∆ήµου Μαραθώνα, 
στο ‘ΣΜΑ Μαρκοπούλου’ καθώς και στην ευρύτερη 
περιοχή της ‘Βαρυµπόµπης’ του ∆ήµου Αχαρνών από 5-8-
2013. 

1728 ΒΛΩΧ7Λ7-ΨΤΧ 

12 

Έγκριση Ανάθεσης διάθεσης µηχανηµάτων- οχηµάτων και 
προσωπικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς περιοχή 
Αυλάκι – Πόρτο Ράφτη του ∆ήµου Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας από τις 08-08-2013. 

1729 ΒΛΩΧ7Λ7-Γ∆Ω 

13 

Έγκριση Ανάθεσης και δαπάνης διάθεσης µηχανηµάτων- 
οχηµάτων και προσωπικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς 
στην περιοχή Μαρκόπουλο του ∆ήµου Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας από τις 02-08-2013. 

1730 ΒΛΩΧ7Λ7-ΓΕ8 

14 
Έγκριση παραχώρησης τµήµατος του Πεδίου του Άρεως, 
στον σύνδεσµο Εκδοτών Βιβλίου για την διοργάνωση του 
Φεστιβάλ βιβλίου το Σεπτέµβριο 2013. 

1731 ΒΛΩΧ7Λ7-39Λ 

15 
Έγκριση προµήθειας σφραγίδων για χορήγηση 
υπηρεσιακών αντιγράφων αδειών για τις ανάγκες της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής. 

1732 ΒΛ977Λ7-4ΓΕ 

16 

Έγκριση συµπλήρωσης της αριθµ.1716/2013 απόφασης 
µε το ποσό των 1.200,00 ευρώ για ένα χρόνο για χρήση 
κινητής τηλεφωνίας του νέου Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Ανδρουλακάκη. 

1733 ΒΛΩΧ7Λ7-0Η0 

17 Έγκριση προγραµµατισµένης µετακίνησης εκτός έδρας Το θέµα αποσύρθηκε 

 

 

Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Αττικής 
http://www.patt.gov.gr. 

 

 

 

 Η Πρόεδρος της  
 Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 

 Βασιλάκου Λιλίκα 


